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thema: detectiesystemen

Wie is er  
verantwoordelijk?
vreemde voorwerpen in levensmiddelen kunnen leiden tot  
aansprakelijkheid. Wat zijn de wettelijke aspecten rond die  
aansprakelijkheid en hoe kunnen fabrikanten deze beperken?

Vreemde voorwerpen als zand in groenten 
en insectendeeltjes in meel leiden vaak niet 
tot gezondheidsschade. Dergelijke levens-
middelen zijn wel ongeschikt voor consump-
tie en daarmee een onveilig levensmiddel. 
Het overtreden van een veiligheidsnorm 
betekent per definitie dat een onveilig 
levensmiddel een gebrekkig levensmiddel is 
gezien in het licht van productaansprakelijk-
heid. Een kant-en-klare zuigelingenvoeding 
waarin het pathogeen Listeria monocytogenes 
aanwezig is, is per definitie een gebrekkig 
levensmiddel. In Verordening (EG) Nr. 
2073/2005 microbiologische criteria is vast-
gelegd dat de norm voor dit pathogeen 
‘afwezig in 25g’ is. De kwalificatie van een 
met een pathogeen besmet levensmiddel tot 
een gebrekkig levensmiddel maakt een suc-
cesvol beroep op een schade-vergoeding 

door een consument een-
voudiger. 
   
Maatregelen
Op grond van Verorde-
ning (EG) Nr. 178/2002 
zullen levensmiddelen-
producenten maatregelen 

moeten treffen om het in de handel brengen 
van onveilige en gebrekkige levensmiddelen 
en zo schade als gezondheidsschade te voor-
komen. Daarnaast moeten zij maatregelen 
nemen in het geval dat onveilige en gebrek-
kige levensmiddelen op de markt zijn 
gebracht. Op basis van hun HACCP-systeem 
zullen ze na moeten gaan welke vreemde 
delen er in hun grondstoffen en levensmid-

Een houtsplinter in diepvriesspinazie, zand 
in groenten, glas in pindakaas, een moertje 
in brood, een graatje in een visfilet, insecten-
deeltjes en larven in meel. Het zijn maar een 
paar voorbeelden van vreemde voorwerpen 
in levensmiddelen die met regelmaat het 
nieuws halen. Deze productvreemde voor-
werpen ergeren niet alleen de consument, 
maar kunnen ook tot schade leiden als 
gebroken kiezen, verstikking, beschadigin-
gen van het maagdarmkanaal (met eventueel 
bijbehorende infecties) en maagperforatie.
Hoe vaak vreemde voorwerpen worden aan-
getroffen in Nederland is niet bekend. 
De Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit 
(NVWA) ontvangt wel 
klachten. Cijfers uit 2006 
en 2007 laten 347 meldin-
gen zien van aangetroffen 
vreemde voorwerpen: glas 
(28%); metaal (27%); plas-
tic (24%); botdeeltjes (8%); steentjes (6%) en 
scherpe stukjes hout (6%). Zij kwamen het 
meest voor in kokswaren, vlees- en graan-
producten en groente- en fruitproducten 
(samen bijna 70%). Zeven klachten hadden 
betrekking op babyvoeding. Het Europese 
Rapid Alert systeem (RASFF) laat in 2006 en 
2007 223 meldingen van vreemde delen zien. 
Glas en metaalfragmenten werden het meest 

gemeld. Fysische verontreinigingen in 
vruchten/groenten werden 64 keer genoemd, 
30 keer in granen/bakkerijproducten, 25 
keer in noten/zaden en 20 keer in cacao/kof-
fie/thee.

Onveilig en gebrekkig product
Levensmiddelen die onveilig zijn, mogen 
volgens Verordening (EG) Nr. 178/2002 
(ALV) niet in de handel worden gebracht.  
Zij zijn onveilig als ze schadelijk voor de 
gezondheid en/of ongeschikt voor menselij-
ke consumptie zijn. Vreemde voorwerpen 
kunnen het levensmiddel schadelijk en dus 

onveilig maken. De NVWA houdt aan dat 
levensmiddelen onveilig zijn als die voor-
werpen hard, scherp en minimaal 7 mm 
groot zijn. De aanwezigheid van dergelijke 
voorwerpen beschouwt de NVWA als een 
onaanvaardbaar groot risico voor de consu-
ment. Voor risicogroepen, bijvoorbeeld ver-
standelijk gehandicapten en kleine kinderen, 
hanteert de NVWA de grens van 2 mm. 

‘ Levensmiddelen zijn onveilig  
als de voorwerpen scherp  
en minimaal 7 mm groot zijn’



026

Wetgeving & toezicht vmt   .  22 november 2013   .   nr 25

delen aanwezig kunnen zijn of tijdens opslag 
en productie in hun levensmiddelen terecht 
kunnen komen. En net als de risico’s van de 
gevaren voortkomend uit de HACCP-syste-
matiek, zullen ze de risico’s van vreemde 
voorwerpen in hun levensmiddelen moeten 
gaan beheersen. Voorbeelden daarvan zijn 
onder meer: het zeven van grondstoffen om 
houtsplinters te voorkomen, een extra con-
trole van het effect van wassen van groenten 
om zand te verwijderen, een streng glaspro-
tocol om stukjes glas in glas verpakte pro-
ducten te voorkomen, metaaldetectie om 
RVS moertjes in brood te voorkomen, het 
zeven met lucht om insectendeeltjes in meel 
te voorkomen.
Daarbij legt de regelgeving rond productaan-
sprakelijkheid producenten een verregaande 
onderzoeksplicht op. Hij zal die maatregelen 
moeten nemen die van hem als zorgvuldig 
producent kunnen worden gevergd om te 
voorkomen dat het door hem in het verkeer 
gebrachte levensmiddel schade veroorzaakt. 
Dat geldt voor bestaande, nieuwe en ver-
nieuwde levensmiddelen. Die onderzoeks-
plicht gaat erg ver. Waarbij het niet alleen 

gaat om kennis in de eigen sector, maar ook 
om de objectieve stand van wetenschappelij-
ke en technische kennis zondermeer. Die 
kennis moet wel toegankelijk zijn en ook 
gevolgd worden.
Is het schadelijke levensmiddel eenmaal op 
de markt gebracht, dan zal de producent 
ervan de normaal gangbare maatregelen, 
zoals een stille of openbare productrecall, 
moeten nemen.   

Disclaimers
Nu is met alle goede wil van de wereld niet 
altijd te voorkomen dat een onveilig en 
gebrekkig levensmiddel in de handel zal 
worden gebracht. Ondanks het treffen van 
alle mogelijke maatregelen is het toch moge-
lijk dat een verontreiniging in een levens-
middel schade berokkent aan de consument. 
Een visgraatje kan altijd achterblijven in een 
visfilet. Of een kersenpit in jam, een steentje 
in een krentenbol, een stukje schelp in mos-
selen. De producent kan zijn aansprakelijk-
heid in dit soort gevallen beperken of voor-
komen door een disclaimer op het etiket of 
de verpakking te vermelden. Letterlijk bete-

kent het woord ‘disclaimer’: afwijzing van 
verantwoordelijkheid van een bepaalde ver-
melding. In beginsel geldt dan dat aan die 
vermelding geen rechten kunnen worden 
ontleend. Vermeldt een producent op het 
etiket van zijn jam ‘kan kersenpitten bevat-
ten’ en een consument breekt een stukje  
van een kies, dan kan die consument geen 
beroep doen op die producent om zijn tand-
artskosten vergoed te krijgen. 
In de praktijk worden dit soort gevallen vaak 
in der minne opgelost tussen consument en 
producent. Maar als zij het voorleggen aan 
de rechter, dan heeft deze het laatste woord. 
Hij zal een oordeel vellen waarbij alle getrof-
fen maatregelen en de stand der techniek in 
ogenschouw worden genomen. 
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